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Rapport från kvalitetsnätverk Bergslagen ”Äldreomsorgen 2010”
Diarienummer KS 631/10

Ärendet
Äldreomsorgen 2010 är den tredje rapporten om äldreomsorgen som gjorts av
Kvalitetsnätverk Bergslagen. En skillnad mot de tidigare rapporterna är att
denna rapport tittar mer på hela äldreomsorgen än de tidigare rapporterna
(2003 och 2006) som hade mer fokus på hemtjänsten. Undersökningen har
pågått mellan januari och oktober 2010 och har omfattat kommunerna Borlänge, Fagersta, Falun, Heby, Hofors, Norberg, Säter och Vansbro.
Controller Per Eriksson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0104.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§2

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 2T

2011-01-19

Beslut om arbets- och beslutsgång för kommundelsutveckling i Falu kommun
Diarienummer KS 420/10

Ärendet
I Tillväxtprogrammet åtgärd 4:11 prioriteras en ny samverkansmodell mellan
Falu Kommun och intressegrupper i kommundelarna. Landsbygdsgruppen
har därför arbetat fram en modell för detta arbete kallad kommundelsutveckling.
Kommunstyreselförvaltningen (näringslivskontor) lämnar förslag till beslut
enligt beslutsrutan nedan.
Näringslivsutvecklare Emma Jonsson föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2010 att modellen Kommundelsutveckling ska införas på försök redan hösten 2010 och avsatte 50 000 för dess
igångsättande.
Kommunfullmäktige har beslutat om 500 tkr per år under åren 2011-2013 för
detta ändamål.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-16.
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse
2010-12-30.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att godkänna föreslagen arbets- och beslutsgång för kommundelsutveckling.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Praktikplatser i Falu kommun
Diarienummer KS 438/09

Ärendet
Skolnämnden har inkommit med skrivelse till kommunstyrelsen där man föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag som ökar antalet APU/praktikplatser i Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) lämnar förslag till beslut
enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet behandlade skrivelsen den 16 september 2010 och beslöt
att kommundirektören och personalchefen ges i uppdrag att sätta ihop en projektgrupp för att utreda frågorna.
1. Förslag till åtgärder som ökar antalet APU och prao i Falu kommun.
2. Ta fram förslag till riktlinjer för mottagandet av praktikanter och elever i
arbetsplatsförlagd utbildning i Falu kommun och förankra dessa i förvaltningschefsgruppen.
3.Ta fram en årsplan för när elever och praktikanter ska ut i arbetslivet.
Vid behandling av tjänsteskrivelse i kommunstyrelsens allmänna utskott den
15 september 2010 beslöts att ärendet återremitteras med uppdrag till kommundirektören,
att till allmänna utskottets sammanträde i januari 2011 ta fram konkreta förslag och uppdrag för genomförandet av arbetsplatsförlagd utbildning i Falu
kommun samt
att kommunledningen även utfärdar tydliga direktiv som säger att samtliga
förvaltningar och kontor ska ta emot APU, prao och praktikanter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse
2010-12-29.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
och Christina Haggrens förslag
att uttala att det åligger samtliga nämnder och styrelser att inom sina verksamheter anordna APU, prao och övriga praktikplatser,
att förvaltnings- och kontorschefen ska utse en huvudansvarig för APU, prao
och övrig praktik inom sin organisation,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att beslutet ska följas upp i nämndernas och styrelsernas verksamhetsberättelser samt
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättning för en SSA-enhet
(samverkan skola och arbetsliv) för redovisning till den kommande budgetprocessen.

Expeditioner
Nämnder och styrelser
Förvaltnings- och kontorschefer
Kommundirektören

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf
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Sammanträdesdatum
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Utökat behov av FAS3 platser
Diarienummer KS 744/10

Ärendet
Det finns i dag ca 360 personer inskrivna i ”jobb – och utvecklingsgarantin”
och flertalet av dem kommer att hamna i FAS3- en ”varaktig sysselsättning”
FAS3 är liksom plusjobbet en åtgärd från Arbetsförmedlingen som ska vara
under två år och sysselsättningen kan bestå av arbetsuppgifter som normalt
inte skulle bli utförda eller som höjer kvalitén i verksamheten.
Man bedömer i Arbetsförmedlingens prognos att behovet av ytterligare 60
platser inom FAS3 utöver de 40 som finns i den kommunala verksamheten
idag.
Volymen av FAS3 är så stor att det behövs, för att nå ambitionsnivån 60 platser, ett politiskt beslut som stödjer att hela den kommunala organisationen
ska ställa upp på att ta emot deltagare.
Enhetschef Maria Jonsson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2010-12-28.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att Falu kommun ställer ytterligare 60 platser till förfogade till FAS3 under
2011.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 5TT

2011-01-19

Upphandling av mäklartjänst för fysisk och finansiell
handel med energi
Diarienummer KS 542/10

Ärendet
Falu Kommun med de helägda bolagen Förvaltningsbolaget Lugnet KB,
Västra Falun AB och Falu Stadshus AB med dotterbolaget Falu Kommuns
Förvaltnings AB med dotterbolagen Falu Industrihus AB, Falun Future Tech
AB och Falu Organisation AB har genomfört upphandling av mäklartjänst för
fysisk och finansiell handel med energi inkl strategikonsulting.
Syftet med denna upphandling är att prisoptimera inköpen av elkraft för
kommunen. Detta ska ske genom rådgivning och information för köp av rätt
storlek av portfölj för rätt period och vid rätt tillfälle. Dessutom ska mäklaren
för elkraftsbehov utöver portföljköp genom konsulting föreslå och genomföra
för kommunen bästa inköp av resterande behov av el-kraft.
Kommunen vill skapa en förutsägbar energikostnad i den löpande kommunala budgeten. Vidare arbetar kommunen aktivt med att sänka kostnaderna för
el och som ett led i detta behöver kommunen underlag/rapporter för att underlätta detta arbete.
Anlitad mäklare ska på Falu kommuns uppdrag upphandla all fysiskt kraftbehov till angivna leveranspunkter. Anlitad mäklare ska prissäkra kommunens
fysiska kraftbehov och inneha det ekonomiska balansansvaret för kommunen
gentemot Svenska Kraftnät för angivna leveranspunkter. Prissäkring mm ska
ske i enlighet med gällande elhandelspolicy för Falu Kommun.
Mäklaren ska ha högsta kompetens och lång erfarenhet av att bygga en motsvarande fysiska- och finansiella elportfölj för en kommun av Faluns storlek
och behov. Mäklaren ska hantera mätvärden för varje leveranspunkt inklusive
schablonavräkning och redovisa förbrukningsstatistik per uttagspunkt och
abonnemang.
Kommunen söker en mäklare med hög kompetens som klarar ställda krav.
Mäklaren ska på ett kvalitativt, effektivt och säkert sätt effektuera tjänsterna.
Hög integritet gäller. Mäklaren ska dessutom ha en hög servicegrad i form av
rådgivning och information och snabbt kunna undanröja eventuella uppkomna problem eller störningar. Mäklaren ska agera med god framförhållning, så
att mycket el kan bokas när priser är låga och lite el när priser inte är förmånliga utan att hamna i tidsnöd. Mäklaren ska ta ett helhetsansvar för att kommunens totala volym förvaltas på bästa sätt för kommunen.
Upphandlare Hans Johansson föredrar ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag till beslut är enligt
beslutsrutan nedan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0111/beslutskrivelse 2011-01-11.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att som mäklare med uppdrag att upphandla all fysiskt kraftbehov genom
portföljförvaltning till Falu Kommun med redovisade bolag anta Scandem Market AB,
att ge ekonomikontoret i uppdrag att upprätta avtal med mäklaren för perioden 2011-02-01 – 2015-12-31 med en möjlighet att förlängas med som
högst 1 år samt
att förklara denna paragraf för omedelbart justerat.

Expeditioner
Scandem Market AB
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Information om genomförandeplaner för organisationsförändringar av kommunservice verksamhet och organisation
Diarienummer KS 571/10

Ärendet/Tidigarebehandling
Utredning om kommunservice fortsatta verksamhet genomfördes under maj –
oktober 2010.
Utredningen presenterades i kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 oktober och i kommunstyrelsen den 26 oktober 2010. Kommunstyrelsen fattade
beslut om organisatorisk tillhörighet för de olika verksamheterna.
Arbetet med att överföra och implementera verksamheterna hos nya huvudmän pågår och kommunstyrelsens allmänna utskott har begärt återrapportering av arbetet.
Kompetensutvecklare Lena Öhman föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-01-10.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2011-01-19

Svar på motion från Anna Hägglund (C): Falun bör vara
med i täten för satsning på elbilar
Diarienummer KS 434/10

Ärendet
Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun beslutar att nu påbörja
förberedelserna för att introducera elbilar i kommunens fordonspark genom
att inventera förutsättningarna och behov så att beställningar kan läggas preliminärt och en fungerande infrastruktur för elbilar kan byggas upp inför starten av nästa ramavtal.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar förslag till beslut, i
samordnat yttrande med Falu Energi & Vatten AB, enligt beslutsrutan
nedan.
Beslutsunderlag
Motion från Anna Hägglund daterad 2010-06-09.
Svar på motion från Falu Energi & Vatten AB 2010-07-12.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2010-12-13.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag, med tillägg
att motionen är bifallen med undantag av yrkandet om beställning av fordonsinköp.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att som en del i kommande upphandling av fordon ta med elbilar som en typ av
fordon,
att påbörja en inventering av behov och efterfrågan av elbilar inom kommunens
verksamhet i god tid inför kommande upphandling,
att följa upp det arbete som Falu Energi & Vatten AB tillsammans med Trafik- & Fridsförvaltningen har påbörjat när det gäller uppbyggnaden av den infrastruktur som
behövs för att kunna använda elbilar samt
att motionen är bifallen med undantag av yrkandet om beställningar av fordonsinköp.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Expeditioner
Falu Energi & Vatten AB
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Trafik- och fritidsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på medborgarförslag: Kommunens val vid upphandling och inköp rörande djurtestade produkter
Diarienummer KS 547/10

Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen fattar beslut om att av djuretiska skäl i första hand välja upphandling eller köpa in produkter som inte är
testade på djur.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och miljökontoret) lämnar
förslag till beslut enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-09-07.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontor och miljökontor) tjänsteskrivelse 2010-12-20.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och miljökontor)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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